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A. PRACA A SYTUACJA ŻYCIOWA

A01. Chciał(a)bym najpierw zapytać, czy w okresie od początku stycznia 1988 roku
aż po dzień dzisiejszy wykonywał P. - choćby nawet krótko lub z przerwami -
jakąkolwiek pracę zarobkową. Chodzi nam nie tylko o pracę na etacie, ale także
o prace dorywcze, na własny rachunek, w indywidualnym gospodarstwie
rolnym i wszelkie inne.

(1-tak) - > A05 (O-nie) -> A02

A02. Czy oznacza to, że obecnie P. nie pracuje?
(1 - R. obecnie nie pracuje) na wsi - > A02A

poza wsią -> A17
(2 - R. obecnie pracuje) - > A03

A02A. A czy w okresie tym, tj. po 1987 roku, pracował(a) P. choćby przez pewien czas w
indywidualnym gospodarstwie rolnym?

(O-nie) - > A17(1-tak) - > A05
A03. Ludzie często teraz mają więcej niż jedną pracę, podejmują różne zajęcia zarobkowe,

w tym - choćby okresowo - najemne prace dorywcze. Czy obecnie ma P.:

(1) jedną pracę, -> A07 - jedna praca
(2) czy więcej prac? -> A04

A04. Ile różnych prac i zajęć zarobkowych P. obecnie wykonuje?

Liczba prac -> A07 - więcej prac

A05. W ostatnich latach ludzie często zmieniali prace i podejmowali różne zajęcia
zarobkowe, w tym prace dorywcze. Czy w okresie od początku stycznia 1988
roku aż po dzień dzisiejszy miał P;

(1) tylko jedną pracę lub zajęcie -> A07 - jedna praca
(2) więcej prac lub zajęć zarobkowych? -> A06

[Na wsi dodać: za pracę uważamy także prowadzenie gospodarstwa rolnego i pomaganie w nim.]

A06. Ile różnych prac i zajęć zarobkowych wykonywał P. od początku stycznia 1988 roku,
wliczając w to P. ewentualne obecne prace? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie zmiany
zawodu, wykonywanego zajęcia,stanowiska, a także ewentualne zmiany zakładu pracy.

Liczba prac -> A07 - więcej prac
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A07 - jedna praca: Interesuje nas ta P. praca. Proszę dokładnie zapoznać się z takartą.
[Wręczyć R. kartę SYTUACJA PRACY],

Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń dotyczy P. pracy.

A07 - więcej prac; Interesuje nas każda P. praca wykonywana po 1 stycznia 1988
roku - obojętnie czy rozpoczęła się ona przed tą datą, czy po niej. Zacznijmy
od pracy, która rozpoczęła się najdawniej. Proszę dokładnie zapoznać się z tą
kartą.

[Wręczyć R. kartę SYTUACJA PRACY].
Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń dotyczy tej P. pracy.

INSTRUKCJA; Po ustaleniu liczby prac (A04 lub A06) należy wypełnić odpowiednia liczbę
TABEL PRAC. W trakcie ich wypełniania może okazać się, że R. ma więcej/mniej prac niż
poprzednio zadeklarował. Odpowiedź na pytanie A04 lub A06 należy wówczas poprawić i uzgodnićz tym liczbę wypełnionych tabel. Pytanie A14-N (N odpowiada liczbie prac) należy zadawać w
odpowiedniej wersji aż do wyczerpania wszystkich prac (wystąpienie odpowiedzi "nie").

TABELE PRAC [1] - [8]
A07-1.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-1. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. [1]

a = 1
c = 3

b = 2
d = 4

A09-1. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-1.Proszę określić tygodniową liczbę godzin
pracy.

Miesiąc Liczba godzinRok

Al1-1. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) tak -> A14-1
(2) nie -> A12-1

A12-1. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc
A13-1. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tą pracę?

A14-1 - więcej niż jedna: Przejdźmy do następnej pracy.
A14-1 - jedna praca: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę- choćby krótko lub dorywczo?

(1) t ak - > A07-2 (2) nie - >str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC
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A07-2.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-2. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. [2]

b = 2
d = 4

a = 1
c = 3

A09-2.Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-2. Proszę określić tygodniową liczbę
godzin pracy

Rok Miesiąc Liczba godzin

All-2. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) tak - > Al4-2
(2) nie - > A12-2

AI2-2. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc

A13-2. Dlaczego przestal(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-2 - więcej niż dwie prace: Przejdźmy do następnej pracy.
A14-2 - dwie prace; Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywal(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak - > A07-3 (2) nie - > Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC

A07-3.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-3. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. [3]

a = 1
c = 3

b = 2
d = 4

A09-3. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-3. Proszę określić tygodniowa liczbę
godzin pracy.

Rok Miesiąc Liczba godzin

Al1-3. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) tak - > A14-3
(2) nie - > A12-3

A12-3. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

MiesiącRok

A13-3. Dlaczego przcstał(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-3 - więcej niż trzy prace; Przejdźmy do następnej pracy.
A14-3 - trzy prace: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak -> A07-4 (2) nie -> Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC
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A07-4.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-4. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności . [4]

b = 2
d = 4

a = 1
c = 3

A09-4. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc .

A10-4. Proszę określić tygodniową liczbę
godzin pracy .

Rok Miesiąc Liczba godzin

All-4. Czy pracę tą nadal P. wykonuje?
( 1) tak - > A14-4
(2) nie - > A12-4

A12-4. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc

A13-4. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tę pracę?

AI4-4 - więcej niż cztery prace: Przejdźmy do następnej pracy.
A14-4 - cztery prace: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywal(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) t ak - > AÓ7-S (2) nie - > Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC

A08-5. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności.

A07-5 .Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P, pracy?

15]

a = 1
c = 3

b = 2
d = 4

A09-5. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-5. Proszę określić tygodniową liczę godzin
pracy.

Miesiąc Liczba godzinRok

A12-5. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?Al1-5. Czy pracą tę nadal P. wykonuje?
(1) tak - > A14-5
(2) nie - > A12-5

Miesiąc

A13-5. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-5 - więcej niż pięć prac: Przejdźmy do następnej pracy.

A14-5 - pięć prac: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak - > A07-6 (2) nie - > Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC

C



A07-6.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-6. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. [6]

b = 2
d = 4

a - 1
c = 3

A09-6. Kiedy P. rozpocząl(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-6. Proszę określić tygodniowa liczbę
godzin pracy.

Rok Miesiąc Liczba godzin

All-6. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) tak - > A14-6
(2) nie - > A12-6

A12-6. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc

A13-6. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-6 - więcej niż sześć prac: Przejdźmy do następnej pracy.
A14-6 - sześć prac; Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak - > A07-7 (2) nie - > Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC

A07-7.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-7. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. [7]

b = 2
d = 4

a = 1
c = 3

A09-7. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-7. Proszę określić tygodniową liczę godzin
pracy.

Rok Miesiąc Liczba godzin

All-7. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) t ak -> A14-7
(2) nie - > A12-7

A12-7. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc

A13-7. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-7 - więcej niż siedem prac; Przejdźmy do następnej pracy.
A14-7 - siedem prac: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak - > A07-8 (2) nie - > Str.7, PODSUMOWANIE TABEL PRAC
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A07-8.Które z
wymienionych na
karcie określeń
dotyczy tej P. pracy?

A08-8. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy
czynności. m

b = 2
d = 4

a = 1
c ~ 3

A09-8. Kiedy P. rozpocząl(ęła) te prace? Proszę
podać rok i miesiąc.

A10-8. Proszę określić tygodniową liczbę
godzin pracy.

Rok Miesiąc Liczba godzin

Al1-8. Czy pracę tę nadal P. wykonuje?
(1) t ak -> A14-8
(2) nie - > A12-8

A12-8. Kiedy P. przestał(a) ją wykonywać?

Rok Miesiąc

A13-8. Dlaczego przestał(a) P. wykonywać tę pracę?

A14-8 - więcej niż osiem prac: Przejdźmy do następnej pracy [notuj na osobnej kartce]
A14-8 - osiem prac: Czy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał(a) P. jeszcze jakąś inną pracę
- choćby krótko lub dorywczo?

(1) tak - > notuj na osobnej kartce (2) nie > PODSUMOWANIE TABEL PRAC

PODSUMOWANIE TABEL PRAC: Wypełnij poniższą kratkę A15
- Jeżeli R. obecnie nie pracuje w AIS pisz 0
- Jeżeli R. obecnie pracuje w AIS pisz 1

AIS.
- Jeżeli w AIS jest 0 -> A17
- Jeżeli W AIS jest 1 -> przepisz do A16 wszystkie te symbole z A07-1 do N, które
odnoszą się do aktualnych prac R. i zostały wpisane z lewej strony pod pytaniami A07-1 do N
(w pierwszej kratce)

A16.
3-cia praca 4-ta praca2-ga praca

8-ma praca6-ta praca 7-ma praca5-ta praca
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INSTRUKCJA DOBORU CZĘŚCI B, C, D
Zakreśl w trzeciej kolumnie poniższej tabeli co stosuje się do R. Zapamiętaj zestaw i przejdź
do odpowiedniego pytania.

W A16
symbole

Opis Wybór
części

Uwagi

jedna jedynka1 B W B chodzi o aktualną pracę najemną.
Wpierw -> A18

same jedynki1,1 . . . B+D W B chodzi o aktualną pracę najemną zajmującą
najwięcej czasu (tygodniowo), a w D o drugą
pracę pod względem czasu. Wpierw -> A18

jedna dwójka2 C W C chodzi o aktualną pracę samodzielną.
Wpierw - > A18

2,2. . . same dwójki C W C chodzi o wszystkie prace samodzielne
ujmowane łącznie. Wpierw -> A18

3 jedna trójka D W D chodzi o pracę dorywczą. Wpierw -> A17

3,3... same trójki D W D chodzi o wszystkie prace dorywcze
ujmowane łącznie. Wpierw -> A17

co najmniej jedna
jedynka i jedna
dwójka (nawet jeśli jest
trójka)

1.....2 B+C W B chodzi o pracę najemną, która zajmuje
najwięcej czasu (tygodniowo), a w C chodzi o
pracę samodzielną lub prace samodzielne.
Wpierw -> AIS

1 3 co najmniej jedna
jedynka i jedna
trójka (i nie ma dwójki)

B+D W B chodzi o pracę najemną, która zajmuje
najwięcej czasu, a w D o drugą pracę pod
względem czasu. Wpierw -> A18

2,..„3 co najmniej jedna
dwójka i jedna
trójka (i nie ma jedynki)

C+D W C chodzi o pracę samodzielną, a w D o pracę
pozostałą. Wpierw -> A18

A17. W Polsce jest teraz znaczne bezrobocie i wiele osób, które chciałyby się
zatrudnić nie może znaleźć żadnej pracy lub pracy dla nich odpowiedniej - np.
pracy stałej bądź w pożądanymwymiarze godzin. Czy P. należy do takichosób,
które chciałyby się zatrudnić a nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy?

(0-nie)(1-tak)

A18. Czy w okresie od stycznia 1988 roku aż po dzień dzisiejszy zdarzyło się, że poszukiwal(a) P.
pracy? (1) tak - > A19

(0) nie -> jeżeli realizujesz B, B+C lub B+D
przejdź do BOI, str.12

jeżeli realizujesz C lub C+D, przejdź do C01, str.18
w pozostałych przypadkach:

kobiety -> A23
mężczyźni

- jeżeli realizujesz D -> DOI, str 22
- jeżeli nie realizujesz D -> A28
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AI9. Interesuje nas od kiedy do kiedy poszukiwał(a) P. pracy licząc od początku stycznia
1988 roku. Proszę podać rok i miesiąc rozpoczęcia oraz ewentualnego zakończenia
każdego okresu poszukiwania pracy. Proszę zacząć od okresu najdawniejszego.

Okres pierwszy

Od: Do; (0) aktualnie poszukuje - > 19A

Rok Miesiąc Rok Miesiąc - > A19-1
A19-1. Dlaczego P. przestał(a) poszukiwać pracy?

Okres drugi

Od: Do: (0) aktualnie poszukuje - > 19A

Rok Miesiąc Rok Miesiąc - > Al9-2

A19-2. Dlaczego P. przestał(a) poszukiwać pracy?

Okres trzeci

Od: (0) aktualnie poszukuje -> 19ADo:

Miesiąc MiesiącRok Rok - > A19-3
AI9-3, Dlaczego P. przestał(a) poszukiwać pracy?

INSTRUKCJA:
W AI9A zaznacz: 0 - R. aktualnie nie poszukuje pracy

1 - R. aktualnie poszukuje pracy.

A19A.
Bez względu na to, czy R. poszukuje pracy, czy nie:
- jeżeli realizujesz B, B+C, B+D -> BOI, str.12
- jeżeli realizujesz C, C+D-> C01, str.18
Pozostałe przypadki dotyczą sytuacji, gdy nie realizujesz B, C, B+C, B+D, C+D:
- jeżeli R. aktualnie poszukuje pracy (w A19A jest 1) - > A20
- jeżeli R aktualnie nie poszukuje pracy (w A19A jest 0)

- w przypadku kobiet -> A23
- w przypadku mężczyzn

- jeżeli realizujesz D -> DOI, str.22
- jeżeli nie realizujesz D -> A28
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A20. Chciał(a)bym się dowiedzieć, w jaki sposób stara się P. znaleźć pracę lub
rozpocząć jakąś działalność zarobkową. Czy:

(A) chodzi P. do urzędu zatrudnienia? (1-tak) (0-nie)

(B) odpowiada P.na ogłoszenia o pracy? (O-nie)(1-tak) (8)

(0-nie)(C) zamieszcza P. ogłoszenia? (1-tak) (8)

(D) zgłasza się P. do różnych firm? (1-tak) (0-nie) (8)

(0-nie)(E) pyta P. rodzinę lub znajomych? (1-tak)

(F) stara się P. otworzyć własny interes? (1-tak) (0-nie) (8)

A20A. Proszę powiedzieć, ile godzin w przeciętnym tygodniu poświęca P. na wszystkie
czynności związane z szukaniem pracy?

(88)Liczba godzin

Ali. Niektórzy ludzie twierdzą, że bezrobocie nie uczyniło ich życia bardziej
uciążliwym. Czy w P. przypadku:

(1) bezrobocie uczyniło P. życie bardziej uciążliwym, czy też
(2) nie uczyniło P. życia bardziej uciążliwym?
(7 - inna wypowiedź

(8)

A22. Czy;
(1) aktualnie pobiera P. zasiłek dla bezrobotnych,
(2) pobierał(a) P., ale utracił(a), czy też
(3) ani P. nie pobierał(a) zasiłku, ani nie utracil(a)?

(8)

INSTRUKCJA;
w przypadku kobiet -> A23
w przypadku mężczyzn:

jeżeli realizujesz D -> DOI, str.22
jeżeli nie realizujesz D -> F01
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A23. Czy można powiedzieć, że Pani głównym zajęciem jest obecnie zajmowanie się
domem?
(1-tak) -> A24
(O-nie) -> - jeżeli realizujesz D, przejdź do DOI

- jeżeli nie realizujesz D - > A28

A24. Kiedy zajmowanie się domem stało się Pani głównym zajęciem? Proszę podać rok i
miesiąc.

Rok Miesiąc Jeżeli rok 1988 lub późniejszy -> A27

A25. Czy bezpośrednio przedtem miała Pani stałą pracę?
(O-nie) - > A27(1-tak) - > A26

A26. Co to była za praca? Tu jest karta, z której proszę wybrać najbardziej odpowiednie
określenie tej pracy. [Wręczyć kartę SYTUACJA PRACY]

a=l b=2 c=3 d=4

A26A. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy czynności.

A27. Czy, gdyby warunki na to pozwoliły zamieniłaby Pani zajmowanie się domem na stałą
pracę poza domem:

(1) zdecydowanie tak,
(2) raczej tak,
(3) raczej nie, czy
(4) zdecydowanie nie? (8)

INSTRUKCJA:
Jeżeli realizujesz D -> DOI, str .22
W innych przypadkach F01, str .25

A28. Co P. obecnie robi? Czym się P. zajmuje?

(1 - jestem na emeryturze lub rencie) - > F01, str.25
(2 - inna sytuacja: opisz poniżej)

- > F01, str.25

11



B. PRACA NAJEMNA
INSTRUKCJA

Wpisz odpowiedni numer tabeli pracy:
[szukaj w prawym górnym rogu tabel na str. 3-7]

Jeżeli B;

Chciał(a)bym teraz porozmawiać bardziej szczegółowoo P.pracy.

Jeżeli B+C lub B+D:
Chciał(a)bym porozmawiać bardziej szczegółowo o P. pracy
najemnej (tej, która zajmuje P. najwięcej czasu).

Na podstawie tabel pracy należy R. dokładnie wyjaśnić, której z jego prac najemnych będzie dotyczyćobecna sekwencja pytań. Jeżeli z dotychczasowych odpowiedzi wynika, że R. zajmuje stanowiskokierownicze, zaznacz to w BOI i przejdź do B02; w pozostałych przypadkach - zacznij od BOI .

BOI. Czy w pracy, o której mówimy zajmuje P. stanowisko kierownicze?

(1-tak) -> B02 (0-nie) - > B05

B02. Ile osób P. podlega?

Liczba osób Jeżeli więcej niż 887 wpisz 887 (888)

B03. Czy kieruje P.osobami, które:

(1) same mają podwładnych, czy
(2) wyłącznie osobami, które nie mają

podwładnych?

(8)
B04. Czego bardziej oczekuje P. od podwładnych? czy;

(1) raczej sumiennego wykonywania poleceń, czy
(2) raczej inicjatywy i pomysłowości?

(8)

B05. Chciał(a)bym teraz porozmawiać o kontaktach, jakie ma P. ze swoim
bezpośrednim zwierzchnikiem. Jak nazywa się stanowisko P. bezpośredniego
zwierzchnika?

(O-nie mam zwierzchnika) -> B12

Puste
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B06. Czy zazwyczaj P. bezpośredni zwierzchnik:-
(1) decyduje o tym, co i jak ma P.robić,
(2) decyduje o tym, co ma P. robić, lecz zostawia P. swobodę, jak to robić,
(3) zostawia P. częściową swobodę w tym, co i jak robić, czy też
(4) sam(a) P. ustala, co i jak robić?

(8)

B07. Gdy P. bezpośredni zwierzchnik chce, żeby P. coś zrobił(a), to czy na ogół:

(1) wydaje tylko polecenia,
(2) zwykle dyskutuje z P. powierzoną pracę, czy
(3) zarówno wydaje polecenia, jak i dyskutuje powierzoną pracę?

(B)

B08. W jakim stopniu może P. nie zgadzać się z bezpośrednim zwierzchnikiem w
sprawach pracy? Czy:

(1) całkowicie może się P. nie zgadzać,
(2) w znacznym stopniu,
(3) w stopniu umiarkowanym,
(4) raczej nie może się P. nie zgadzać, czy też
(5) w ogóle nie może się P. nie zgadzać?

(8)
[B09-B10. Puste]
Bil. Chciał(a)bym teraz dowiedzieć się, czy w ciągu dnia roboczego, może P. - bez

pytania zwierzchnika;

(A) korzystać ze służbowego telefonu
dla własnych potrzeb? (1-tak) (0-nie) (8)

(B) opuścić stanowisko pracy na około 30 minut,
pozostając w zakładzie pracy? (1-tak) (0-nie) (8)

(C) zajmować się przez godzinę czymś dla siebie? (1-tak) (0-nie) (8)

(D) wyjść z zakładu pracy na ponad godzinę
w celach prywatnych? (1-tak) (0-nie) (8)

C.B.A.
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BI2. Co produkuje, jakie świadczy usługi lub czym się zajmuje zakład pracy, w
którym P. pracuje?

Puste

B13. Ile osób zatrudnia P. zakład pracy?

Liczba osób (max. 8887) (8888)

B14. Od którego roku jest P. zatrudniony(a) w tym zakładzie pracy?
Proszę podać rok.

Rok (88)

INSTRUKCJA
- Jeżeli w B14 rok 1988 lub wcześniejszy, odczytaj: Chciał(a)bym ustalić, czy w ostatnich
pięciu latach zaszły w P. zakładzie pracy jakieś zmiany.

- Jeżeli w B14 rok 1989 lub późniejszy, odczytaj: Chciał(a)bym ustalić, czy od początku tej
pracy do chwili obecnej zaszły w P. zakładzie pracy jakieś zmiany.

W przypadku pominięcia pytań BI5-B18A (patrz instrukcja) wpisz w ramkę zero

B15. Czy zaszły zmiany własnościowe? (1-tak) -> B16
(8-trudno powiedzieć, inne)-> B18

(O-nie) - > B18

B16. Czy dokonano:
(A) całkowitej prywatyzacji zakładu?

(1-tak) - > B17 (O-nie) (8)

(B) częściowej prywatyzacji zakładu?

(1-tak) - > B17 (O-nie) (8)
(C) przekształcenia zakładu w jedno-

osobową spółkę skarbu państwa?

(O-nie) (8)(1-tak)
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B17. Czy była to - P. zdaniem - zmiana:

(1) zdecydowanie na lepsze, - > B19
(2) raczej na lepsze, - > B19
(3) raczej na gorsze, czy- > B19
(4) zdecydowanie na gorsze? ->B19

(8)

B18. A czy uważa P., że w P. zakładzie pracy powinny w najbliższym czasie zajść
jakieś zmiany własnościowe?

(1) tak - > B18A (2) nie -> B19 (8)

B18A. Jakiego rodzaju powinny być to zmiany?

BI9. Czy w okresie, tym [ankieter przypomina, o jaki okres chodzi - por. instrukcja str.14]
zaszły w P. zakładzie pracy zmiany:
(A) struktury organizacyjnej?
(B) profilu produkcji lub zakresu zadań?
(C) obsady najważniejszych stanowisk?
(D) zasad organizacji pracy?
(E) wyposażenia?
(F) stanu zatrudnienia?

(0-nie) (8)
(0-nie) (8)
(0-nie) (8)
(0-nie) (8)
(0-nie) (8)
(0-nie) (8)

(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)

A-F.C. D. F.E.A. B.
Jeżeli w B19 choć raz "tak" -> B20. Jeżeli sześć razy "nie" -> B21.

B20. Czy - ogólnie rzecz biorąc - zmiany, o których mówiliśmy ocenia P. jako:
(1) zdecydowanie na lepsze,
(2) raczej na lepsze,
(3) raczej na gorsze, czy
(4) zdecydowanie na gorsze?

(8)
B21. Czy w P. zakładzie pracy powinny - P. zdaniem - zostać przeprowadzone jakieś

zmiany/jeszcze jakieś zmiany? [co najmniej jedna odpowiedź "tak" w pyt. B18 lub B19]

(8)(1-tak) -> B22 (0-nie) -> B23
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B22. Które z tych zmian uważał(a)by P. za najbardziej potrzebne?

Puste A. B

INSTRUKCJA:jeżeli realizujesz B+C,przejdź do części C na str. 18

B23. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat w P. zakładzie pracy doszło do strajku całej
załogi lub jej części?

(1-tak) -> B25 (0-nie) - > B24
B24. A czy miało miejsce pogotowie strajkowe?

(8)

(1-tak) (0-nie)
B25. Ludzie często obawiają się teraz utraty pracy. A jak jest w P. przypadku? Czy

utratę pracy uważa P. za:

(8)

(1) prawie lub całkiem niemożliwą -> B28
(2) mało prawdopodobną, - > B28
(3) dość prawdopodobną, czy - > B26
(4) za pewną lub prawie pewną? -> B26

(8)
B26. Czy możliwość utraty przez P. pracy wynika z sytuacji, w jakiej:

(1) znalazł się cały kraj,
(2) branża gospodarki, w jakiej P. pracuje,
(3) P. zakład pracy lub jego część, czy też
(4) P. osobiście?

(8)
B27. A czy znalezienie przez P. nowej pracy w tym samym zawodzie byłoby:

(1) całkiem możliwe,
(2) raczej możliwe,
(3) raczej niemożliwe, czy
(4) całkiem niemożliwe?

(8)

Przejść do B29
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B28. Gdyby zaproponowano P. pracę mniej pewną, ale ze znacznie większym
wynagrodzeniem, to czy pracę tę by P. podjął?

(1-tak) (O-nie) (8)

B29. Ludzie często rozmawiają teraz o podjęciu samodzielnej działalności zarobkowej,
czyli o stworzeniu własnej firmy bądź o założeniu spółki z kimś innym. Czy:

(1) jest P. zdecydowany(a) na podjęcie takiej
działalności,

(2) jest P. zdecydowany(a), że takiej działalności nie
podejmie, czy

(3) nie jest P. zdecydowany(a)? (8)

B30. Gdyby dostał(a) P. od kogoś w spadku "na rękę" 100 milionów złotych, czy
podjąłby(podjęłaby) P. ryzyko poświęcenia przynajmniej znacznej części tej kwoty na
założenie własnej firmy?

(1-tak) -> B30A (O-nie) - > B31 (8)

B30A.Ile z tej kwoty poświęcił(a)by P. na założenie własnej firmy?

milionów (888)

B31. A gdyby dostał(a) P. od kogoś w spadku 500 milionów złotych, czy wtedy podjąłby
(podjęłaby) P. ryzyko poświęcenia przynajmniej znacznej części tej kwoty na
założenie własnej firmy?

(O-nie) - > INSTRUKCJA na dole strony (8)(1-tak) -> B31A

B31A. A ile z tej kwoty poświęcił(a)by P. na założenie własnej firmy?

(888)milionów

INSTRUKCJA: Jeżeli realizujesz B -> E01, strona 24
Jeżeli realizujesz B+D, przejdź do części D na stronie 22
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C. PRACA SAMODZIELNA

INSTRUKCJA

Wpisz odpowiedni(e) numer(y) tabel(i) pracy
[szukaj w prawym górnym rogu tabel na str. 3-7]

Jeżeli C lub C + D:
Chciał(a)bym porozmawiać bardziej szczegółowo o P.działalności
zarobkowej prowadzonej na własny rachunek.

Jeżeli B+C
Chciał(a)bym teraz porozmawiać o P. działalności zarobkowej na
własny rachunek.

Korzystając z tabel pracy należy R. dokładnie wyjaśnić, której pracy (których prac) będzie dotyczyć
obecna sekwencja pytań.

C01. Czy prowadząc samodzielną działalność zarobkową zatrudnia P.osoby spoza
P.bliskiej rodziny?

(1-tak) -> C02 (O-nie) - > COS (8)

C02. Ile osób spoza bliskiej rodziny P.zatrudnia?

Liczba osób
(888)

Jeżeli trzy lub więcej -> C03 Jeżeli mniej niż trzy osoby - > COS.

03. Czy nadzoruje P. bezpośrednio pracę co najmniej dwóch osób?

(1-tak) - > 04 (0-nie) - > 05 (8)

04. Czego bardziej oczekuje P. od podwładnych? Czy;

(1) raczej sumiennego wykonywania poleceń, czy

(2) raczej inicjatywy i pomysłowości?

(8)
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COS. Jaka działalność P.prowadzi - co P. produkuje, jakie świadczy P.usługi?

(0-wyłącznie indywidualne gospodarstwo rolne) - > C06A

(1-indywidualne gospodarstwo rolne i inna działalność) - opisz tę działalność poniżej i
przejdź do pyt. C06

(2-wyłącznie inna działalność) - opisz tę działalność poniżej i przejdź do pyt. COS

C06. Który rodzaj działalności uważa P. za bardziej obiecujący na przyszłość - w
gospodarstwie rolnym czy poza nim?

(0-w gospodarstwie rolnym) -> C06A
(1-poza gospodarstwem rolnym) -> C07
(8-żaden,trudno powiedzieć) - > C07

C06A. Ile wynosi roczny dochód z tego gospodarstwa? Proszę wziąć pod uwagę
ostatnie 12 miesięcy.

milionów złotych (9998)

C06B. Ile hektarów ma P. gospodarstwo rolne?

hektarów [max.887] -> CIO

C07. Ile ma P. hektarów ziemi - ile w ramach gospodarstwa rolnego a ile poza nim?

hektarów w gospodarstwie rolnym [max.887]

hektarów poza gospodarstwem [max.887]

C07A. Ile wynosi roczny dochód z tego gospodarstwa? Proszę wziąć pod uwagę
ostatnie 12 miesięcy.

(9998)milionów złotych
Porozmawiajmy o P. działalności poza gospodarstwem rolnym ~ > COS
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COS. Czy prowadząc tę działalność jest P.:

(1) jedynym właścicielem lub udziałowcem -> C12

(2) nie jedynym, ale nikt nie ma większego udziału, czy -> C09

(3) udziałowcem z udziałem mniejszym od głównego? -> C09

C09. Czy wśród P. wspólników jest:

(1-tak) (0-nie) (8)(A) ktoś z P.rodziny?

(1-tak) (0-nie) (8)(B) inna osoba prywatna?

(1-tak) (0-nie) (8)(C) firma zagraniczna?

(1-tak) (0-nie) (8)(D) firma (instytucja) polska?

przejść do C12

CIO. Czy w P. gospodarstwie rolnym jest:

(A) samochód dostawczy (1-tak) (0-nie) (8)

(1-tak) (0-nie) (8)(B) traktor lub ciągnik

(1-tak) (0-nie) (8)(C) silnik elektryczny

C.A. B.
Cli. A czy ma P. lub stara się P. uzyskać kontrakt - umowę - na dostawę produktów ze

swojego gospodarstwa?

(1-tak) -> CHA (0-nie)-> C11B

CHA. Jakie produkty przede wszystkim ma P. na myśli?
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C11B. A czy uważa P. , swoje gospodarstwo rolne za nowoczesne gospodarstwo nastawione
na produkcję rynkową?

(0-nie) - > INSTRUKCJA po pyt. C14
(1-tak) - > CI2
(8 - inna odpowiedź) - > INSTRUKCJA po pyt. C14

CI2. Jak P. sądzi, czy osobom prowadzącym działalność podobną do P. działalności
stwarza się obecnie raczej udogodnienia, czy raczej przeszkody? Czy uważa P.,
ze:
(1) przeszkody wyraźnie przeważają,
(2) przeszkody nieco przeważają,
(3) udogodnienia nieco przeważają, czy
(4) udogodnienia wyraźnie przeważają?

(8)
C13. Czy w swojej działalności zarobkowej odczuwa P. konkurencję:

(1) bardzo silnie -> C14
(2) dość silnie -> C14
(3) raczej słabo -> CI4
(4) czy też konkurencji w ogóle P. nie odczuwa? -> INSTRUKCJA

po pyt. C14
(8 - trudno powiedzieć) -> CI4

C14. Czy P. zyski bądź straty zależą od tego, co robi konkurencja? Czy zależą:

(1) bardzo silnie.
(2) dość silnie,

(3) słabo, czy też

(4) w ogóle nie zależą?

(8)

INSTRUKCJA: Jeżeli realizujesz B + C, przejdź do E01, str.24
Jeżeli realizujesz C + D, przejdź do DOI, str.22
Jeżeli realizujesz C:
- wyłącznie indywidualne gospodarstwo rolne - > F01, str.25
- w pozostałych przypadkach, przejdź do E01, str. 24
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D. PRACA UZUPEŁNIAJĄCA

INSTRUKCJA

Wpisz odpowiedni(e) numer(y) tabel(i) pracy
[szukaj w prawym górnym rogu tabel na str. 3-7]

Jeżeli D:

Chciał(a)bym teraz porozmawiaćbardziej szczegółowooP. pracy.

Jeżeli B+D lub C+D;

Chciał(a)bym porozmawiać o P. drugiej pracy.
Należy R. dokładnie wyjaśnić, której pracy (których prac) będzie dotyczyć obecna sekwencja pytań.

DOI. Czy mógł(a)by P. powiedzieć, na czym ta praca /każda z tych prac polega?

Puste

D02. Czy w pracy tej ma P. kogoś, kogo uważa P. za bezpośredniego zwierzchnika?

(1-tak) - > D03 (0-nie) - > D06 (8)

D03. Czy P. bezpośredni zwierzchnik:

(1) decyduje o tym, co i jak ma P. robić,

(2) decyduje o tym, co ma P. robić, lecz zostawia P. swobodę, jak to robić,

(3) zostawia P. częściową swobodę w tym, co i jak robić, czy też

(4) sam(a) P. ustala, co i jak robić?

(8)
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D04. Gdy P. bezpośredni zwierzchnik chce, żeby P. coś zrobił(a), to czy na ogół:

(1) wydaje tylko polecenia,

(2) zwykle dyskutuje z P. powierzoną pracę, czy

(3) zarówno wydaje polecenia, jak i dyskutuje powierzoną pracę?

(8)

DOS. W jakim stopniu może P. nie zgadzać się z bezpośrednim zwierzchnikiem w sprawach
pracy. Czy;

(1) całkowicie może się R. nie zgadzać,

(2) w znacznym stopniu,

(3) w stopniu umiarkowanym,

(4) raczej nie może się P. nie zgadzać, czy też

(5) w ogóle nie może się P. nie zgadzać?

(8)

Jeżeli z dotychczasowych wypowiedzi wynika, że R.pełni funkję kierowniczą, zaznacz 1 w D06 i
przejdź do D07; w pozostałych przypadkach - zadaj D06.

D06. Czy w swojej pracy , kieruje P. ludźmi?

( ł-tak) - > D07 (Omie) - > E01 (8)

D07. Iloma osobami w sumie P. kieruje:

Liczba osób (888)Jeżeli więcej niż 887 wpisz 887

INSTRUKCJA: Przejdź do E01
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E. ZAROBKI, OPINIE O ZATRUDNIENIU

E01. Chcielibyśmy teraz zapytać, ile obecnie wynoszą P. przeciętne miesięczne
zarobki. Proszę wziąć pod uwagę średnią z ostatnich czterech miesięcy
uwzględniając wszystkie dochody uzyskiwane dzięki P. pracy, w tym
ewentualne premie, nagrody, a także inne dodatkowe wpływy z pracy.

tysięcy złotych (max. 88887)
(88888)

E02. W wielu zakładach pracy następują zwolnienia. Czy uważa P., że przed
zwolnieniami należy chronić tych którzy;

A. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej?
B. mają zasługi polityczne w zmianie systemu

w naszym kraju?
C. nie będą mogli znaleźć żadnej pracy?

(1-tak) (O-nie) (8)

(1-tak) (O-nie) (8)
(1-tak) (O-nie) (8)

A. B. C.

E03. Komu P. zdaniem łatwiej jest znaleźć dobrą pracę. Czy

(1) raczej tym, co mają znajomości, czy raczej
(2) dobrym fachowcom?

A.

(8)
(1) raczej dobrym fachowcom, czy raczej
(2) ludziom sprytnym?

B.

(8)
C. (1) raczej starej nomenklaturze, czy raczej

(2) ludziom nie związanym z polityką?

(8)
D. (1) raczej ludziom nie związanym z polityką, czy raczej

(2) byłym Solidarnościowcom?

(8)
E04. Czy przyjmując nowe osoby do pracy powinno brać się pod uwagę:

(1) tylko to, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu zawodowym, czy
(2) również to, co świadczy o ich trudnej sytuacji materialnej?

(8)
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F. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW

F01. We wszystkich krajach występują różnice a nawet konflikty między różnymi
grupami ludzi. Wymienię różne grupy ludności i poproszę, aby P.
powiedział(a), czy w Polsce między tymi grupami występują konflikty. Tu
jest karta odpowiedzi.
[Wręczyć kartę KONFLIKTY].

Czy między bogatymi a biednymi konflikty są;

(1) bardzo silne,
(2) silne,
(3) raczej słabe, czy też
(4) w ogóle nie ma konfliktów?

[Odczytywać pytanie z główki tabeli z kolejnymi kategoriami od (B) do (G)].

Czy między...konflikty są: bardzo
silne

silne w ogóle
nie ma

(nie
wiem)

raczej
słabe

(1) (2) (3) (4) (8)

(A) bogatymi a
biednymi 1 82 3 4

(B) robotnikami a
pracownikami umysłowymi 1 2 3 4 8

(C) kadrą kierowniczą a
zwykłymi pracownikami 1 2 3 4 8

(D) mieszkańcami miast a
mieszkańcami wsi 2 3 4 81

(E) wierzącymi a
niewierzącymi 1 2 3 4 8

(F) rządzącymi a
resztą społeczeństwa 1 2 3 4 8

(G) między właścicielami firm
a pracownikami najemnymi 3 4 821
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G. CZŁOWIEK WOBEC URZĘDÓW I INSTYTUCJI

GOly.W naszym życiu jest wiele spraw, z którymi zwracamy się do różnych urzędów
i instytucji. Czy uważa P., że w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat te
urzędy i instytucje obsługują obywateli;

(1) znacznie lepiej
(2) trochę lepiej
(3) tak samo
(4) trochę gorzej
(5) znacznie gorzej
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

G02y. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się P. załatwiać dla siebie lub dla
kogoś innego jakąś ważną sprawę w urzędzie lub instytucji? Chodzi o sprawę
poza własnym zakładem pracy.

(O-nie) -> H01
(1-tak) - > G03y

G03y. Jaka to sprawa? [Jeżeli w grę wchodzą dwie lub więcej spraw: Proszę powiedzieć
o sprawie najważniejszej.]

G04y. Czy sprawa ta została załatwiona pomyślnie?

(O-nie) -> H01 (1-tak) - > G05y (8)

G05y. Czy załatwienie tej sprawy wymagało od P.?

(A) pisania odwołań lub skarg?
(B) korzystania ze znajomości, "dojść"?
(C) specjalnych nakładów finansowych (lub rzeczowych)?

(1-tak) (O-nie) (8)
(1-tak) (O-nie) (8)
(1-tak) (O-nie) (8)

A. B. C.
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H. OPINIE O DOCHODACH

H01. Porozmawiajmy teraz o dochodach ludzi w naszym kraju. Czy - P. zdaniem -
powinna być ustalona kwota najwyższych dochodów, której nikomu nie wolno
byłoby przekraczać?

(1-tak) -> H02 (0-nie) -> H03 (8-nie wiem) -> H03

H02. Proszę określić kwotę najwyższych dopuszczalnych P. zdaniem dochodów na
miesiąc. Chodzi nam o całość dochodów, jakie jednostka może uzyskać z
różnych źródeł.

Kwota w milionach (max. 887)
(888)

H03. Proszę teraz pomyśleć o ludziach osiągających najwyższe dochody w Polsce. Jak
P. sądzi, ile - w przybliżeniu - ludzie tacy zarabiają miesięcznie?

Kwota w milionach (max.887) (888)

H03A. A ile P. zdaniem - ludzie tacy powinni płacić podatków?

Kwota w milionach (max.887, nic = 000) (888)

H04. Według obecnych przepisów podatkowych osoba, która zarabia 5 min złotych
miesięcznie płaci z tego zwykle około 1 min podatku, a osoba, która zarabia
10 min miesięcznie płaci z tego zwykle 2 miliony pięćset tysięcy złotych. Jak P.
zdaniem być powinno:

H04A. Ile powinien wynosić podatek od zarobków 5 min zł?

(max.8887, nic = 0000) (8888)Kwota w tysiącach

H04B. A ile od zarobków 10 min zł?

Kwota w tysiącach (max.8887, nic - 0000) (8888)
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H05. A ile powinien wynosić podatek od zarobków w wysokości 2 i pół miliona
złotych?

Kwota w tysiącach (8888)

H06. Ile złotych powinna - P. zdaniem - wynosić obecnie w naszym kraju
najniższa płaca miesięczna za pracę w pełnym wymiarze godzin?

Kwota w tysiącach (8888)

H07y. Ludzie różnie oceniają zmiany wprowadzane w Polsce. Czy uważa P., że
zmiany wprowadzane w Polsce w ostatnich latach podążają we właściwym
kierunku?

(1) zdecydowanie tak -> H08y
(2) raczej tak -> H08y
(3) raczej nie -> J01
(4) zdecydowanie nie -> J01
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)-> J01

H08y. A czy tempo zmian jest:

(1) zbyt wolne
(2) zbyt szybkie
(3) takie, jakie powinno być
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)
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J. OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE

J01. Zadam teraz P. kilka innych pytań dotyczących naszego kraju. Który z
warunków jest Pana(i) zdaniem ważniejszy dla uniknięcia trudności
ekonomicznych:

(1) władza nie powinna tracić kontroli nad społeczeństwem?

(2) społeczeństwo nie powinno tracić kontroli nad władzą?

(3 - oba warunki są tak samo ważne)

(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)

J02. Czy uważa P., że ustrój socjalistyczny przyniósł większości łudzi w Polsce:

(1) same korzyści

(2) więcej korzyści niż strat

(3) tyle samo korzyści co strat

(4) więcej strat niż korzyści, czy

(5) same straty?

(8)
J03. Czy P. zdaniem zmiany wprowadzone w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat

przynoszą większości ludzi;

(1) same korzyści

(2) więcej korzyści niż strat

(3) tyle samo korzyści co strat

(4) więcej strat niż korzyści

(5) same straty?

(8)
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J04. Proszę powiedzieć, czy dla ludzi takich jak P. krajem lepszym do życia:

(1) była Polska sprzed 4-5 lat, czy
(2) jest Polska obecna?

(8)
J05. A jak P. sądzi, czy krajem lepszym do życia ;

(1) jest Polska obecna, czy
(2) będzie Polska za 4-5 lat?

(8)

J06. Zmiany w naszym kraju przynoszą ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i
zagrożenia. Czy ludziom takim, jak P. zmiany te przynoszą:

(1) więcej nowych możliwości, czy - > J06A
(2) więcej zagrożeń? -> J06B

(8 - nie wiem, nie mam zdania) - > KOI

J06A. Wiele osób spodziewa się, że otwierające się obecnie możliwości pozwolą im
na szybką realizację ich planów i zamierzeń. Czy P. zalicza się do takich osób?

(1 - tak)
(2 - nie)
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

przejść do KOI

J06B. Wiele osób obawia się, że z zagrożeniami nie będzie w stanie sobie poradzić. Czy P.
zalicza się do takich osób?

(1 - tak)
(2 - nie)
(8 - nie wiem, nie mam zdania)
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K: PRYWATYZACJA I RYNEK

KOI. W naszym kraju prowadzone sa ciągle dyskusje na temat prywatyzacji. Czy
uważa P., że przedsiębiorstwa państwowe przynoszące dochód:

(1) powinny być prywatyzowane -> K04
(0) czy też nie? -> K02
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć) - > K02

K02. A czy powinny być prywatyzowane przedsiębiorstwa państwowe, które przynoszą
straty?

(0) nie powinny być prywatyzowane -> K03
(1) powinny być prywatyzowane -> K04
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć) -> K04

K03. Dlaczego przedsiębiorstwa państwowe, które przynoszą straty nie powinny być
prywatyzowane? Czy dlatego, że:

(A) to państwo powinno być odpowiedzialne
za to, co się w nich produkuje?

(0-nie) (1-tak) (8)

(B) zachowanie państwowej własności
gwarantuje zatrudnienie?

(0-nie) (1-tak) (8)

(C) zapobiega niesłusznemu bogaceniu
się?

(0-nie) (1-tak) (8)
(D) czy (jeszcze) z innych względów?

(0-nie)->K04 (1-tak)->KOSA (8)
K03A. Jakich?
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K04. Czy uważa P. za właściwe następujące formy prywatyzacji dużych przedsiębiorstw?

(A) sprzedaż akcji pracownikom (0-nie) (1-tak) (8)

(B) podział akcji między wszystkich obywateli (0-nie) (1-tak) (8)

(C) sprzedaż majątku przedsiębiorstwa
na wolnym rynku

(0-nie) (1-tak) (8)

KOS. Czy uważa P., że powinny być ograniczenia dotyczące tego, kto może nabywać
państwowa własność? Proszę wybrać odpowiedź:

(0) nie, nie powinno być żadnych ograniczeń -> K07
(1) tak, powinny być pewne ograniczenia -> K06
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć) -> K07

K06. Czy ograniczenia te powinny dotyczyć:

A. ludzi, którzy nie mają doświadczenia
w prowadzeniu firmy?

(0-nie) (1-tak) (8)

B. zagranicznego kapitału? (0-nie) (1-tak) (8)

C. starej nomenklatury? (0-nie) (1-tak) (8)

D. obecnej elity politycznej? (0-nie) (1-tak) (8)

(0-nie)- >K07 (1-tak)->K06A (8)E. a czy kogoś jeszcze?
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K06A. Kogo?

KOT. Czy uważa P., że:

(1) ceny na podstawowe produkty żywnościowe powinny zależeć tylko od
rynku i rząd nie powinien ich w ogóle kontrolować, czy też - K09

(2) ceny na podstawowe produkty żywnościowe powinny być pod kontrolą
rządu? -> KOS

(8 - nie wiem, trudno powiedzieć) -> K09

KOS. Czy w przypadku podstawowych produktów żywnościowych rząd powinien:

A. co jakiś czas wprowadzać sztywne ceny? (0-nie)
B. regulować ceny przez dopłaty dla

producentów?
C. pozostawiać ceny rynkowe, ale

przekazywać bony żywnościowe
najbiedniejszym?

(1-tak) (8)

(0-nie) (1-tak) (8)

(0-nie) (1-tak) (8)

A. B. C.

K09. A jak powinno być w przypadku energii elektrycznej? Czy rząd powinien;

(1) ustalać sztywne ceny biorąc pod uwagę, ile najbiedniejsi mogą zapłacić, czy
(2) opierać się na cenach rynkowych i stosować ulgi w opłatach dla

najbiedniejszych, czy też
(3) rząd w ogóle nie powinien wtrącać się do tych spraw?

(8)
KIO. Czy - P. zdaniem - w różnych sklepach ta sama odzież:

(1) powinna kosztować dokładnie tyle samo, czy

(2) różnice między cenami nie powinny przekraczać
z góry ustalonej małej wielkości, czy też

(8)

(3) różnice między cenami powinny być tak duże, jak ustalą to sprzedawcy?
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1 Kiły. Proszę sobie wyobrazić, że Pana dziecko będące w|jednej z ostatnich klas szkoły
podstawowej chce wykonywać pracę zarobkową w czasie wolnym od nauki
(np.roznoszenie gazet, mycie szyb). Czy:

[Jeśli R. odpowie "to zależy od płci" zapytaj o chłopca i dziewczynkę i zaznacz dwa punkty
oznaczając je M i K].

(1) zdecydowanie by je P. do tego zachęcał
(2) raczej by je P. do tego zachęcał
(3) ani by P. nie zachęcał, ani nie zabraniał
(4) raczej by P. zabraniał
(5) zdecydowanie by P. zabraniał
(8 - nie wiem, inna wypowiedź)

K12. Czy w latach 1938-1988 ktokolwiek z P. bliskich krewnych - chodzi o
dziadków, rodziców, rodzeństwo i dzieci - prowadził co najmniej przez rok
własną firmę, zakład lub przedsiębiorstwo poza rolnictwem?

(0-nie)

(1-tak)

(8)

K12A. A czy miał gospodarstwo rolne bądź majątek ziemski?

(0-nie)

(1-tak)

(8)
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N. ZNAJOMI

N01. Chciał(a)bym zapytać o osoby, które zalicza P. do bliskich znajomych. Ilu ma
P. tego rodzaju bliskich znajomych?

Liczba znajomych (88 - nie mam bliskich znajomych) - > N04y

N02. Ile spośród tych osób zna P. dłużej niż 5 lat?

N03. Czy wśród P. bliskich znajomych jest osoba, która jest właścicielem lub
współwłaścicielem firmy, lub prowadzi samodzielną działalność gospodarczą
poza rolnictwem?

(1-tak) (O-nie)

N04y. Czy - P. zdaniem - w Polsce istnieją klasy społeczne?

(O-nie) - > ROI
(1-tak) -> N04Ay
(8-trudno powiedzieć) -> ROI

N04Ay. A gdyby P. ktoś poprosił o nazwanie klasy społecznej, do której P. należy
jakiego określenia użył(a)by P?

(O-nie należę do żadnej klasy)
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R. GOSPODARSTWO DOMOWE

ROI. Chcielibyśmy teraz zapytać, z ilu osób składa się P. gospodarstwo domowe - proszę
wliczyć siebie oraz wszystkie osoby, w tym i dzieci, które mieszkają razem z P. oraz
pozostają na wspólnym utrzymaniu.

Jedna osoba -> RI4 więcej osób -> R02

R02.Kim są dla P. te osoby? Proszę określić
rodzaj pokrewieństwa lub powinowactwa.
(Jeżeli R, wymienił(a) raęża/żonę/osobę
pozostającą z R. w związku nieformalnym,
zakreślić symbol (9) na dole tabeli; informacje o
rodzaju pokrewieństwa/powinowactwa/relacji
łączącej daną osobę z R. wpisywać w miejsca
wykropkowane z lewej strony tabeli; w przypadku
dzieci j^vnuków pytać o wiek i notować pod pyt .

R03 - poniżej 17 lat w ramki pod R03
wpisywać symbol 3).

R03.Proszę teraz powiedzieć, czy Pana(i)
(podać określenie charakteru relacji łączącej R. z
pierwszą osobą z listy - tak, aby R.wiedział, o
kogo jest pytany) (1) pracuje zarobkowo,
(2)jest bezrobotnym(ą),który/ która poszukuje
pracy czy też (3)jest w innej sytuacji?
(pytać o każdą osobę^Jnotując odpowiedzi w
ramkach po prawej stronie tabeli; o żonę/męża nie
pytać przed zapytaniem o inne osoby, a jeśli
R.męża/żony nie wymienił zakreślić odp.(0) w
ostatnim wierszu tabeli)

4$ f
/

[mąż/żona: notuj na dole tabeli]

[wiek: ] (1)(1)

(2) [wiek: 1 (2)

[wiek; ] (3)(3)

(4) [wiek: J (4)

[wiek: ] (5)(5)

[wiek;(6) ] (6)

(7) [wiek: ] (7)

[wiek: ] (8)(8)

(9) mąż/żona
(1-pracuje) -> R05
(2-poszukuje pracy) -> R04
(3-inna sytuacja) -> RIO

(0-nie ma męża/żony) -> R13 (9)
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R04. Od kiedy P. mąż/żona nie może znaleźć pracy? Proszę podać miesiąc i rok.

Rok Miesiąc -> RIO

R05. Proszę powiedzieć, które z wymienionych na tej karcie określeń dotyczy pracy P.
męża/żony ? Tu jest karta. [Wręczyć kartę SYTUACJA PRACY]

a - l b = 2 c = 3 d = 4

ROSA. Jaki zawód wykonuje P. mąż/żona?

INSTRUKCJA
Jeżeli w ramkach po pyt. R05 symbole 2 i 1 lub 3 i 1,2 bądź 3, przejdź do pyt. RIO
Jeżeli w ramkach po pyt. R05 symbole 2 i 2 lub 2 i 3, przejdź do pyt. R09

R06. Chciałbym teraz zadać kilka innych pytań dotyczących pracy P. meża/żony. Czy P.
mężowi/żonie podlegają inne osoby?

(0-nie) - > R09
(8-nie wiem) -> R09

(1-tak) -> R07

R07. Ile jest takich osób?

Liczba osób (888)[Jeżeli więcej niż 887, wpisz 887]

R08. Czy są wśród nich osoby, które same mają podwładnych?

(0-nie)
(8-nie wiem)

(1-tak)

R09. A ile osób zatrudnia zakład P. męża/żony?

(88888)JednostekTysięcy
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RIO. Proszę teraz wrócić myślą do przeszłości i powiedzieć, czy osoba,o której mówimy
mieszkała z P. we wspólnym gospodarstwie domowym przed styczniem 1988 roku.

(0-nie) - > Rll
(1-tak) - > R10A

(8 - inne odpowiedzi) -> RH

RIOA.Proszę podać rok urodzenia P. męża/żony.

> R12 (98)

Rll.Czy w styczniu 1988 roku osoba la pracowała?

(0) nie - > R12
(1) tak - > RllA

(8-nie wiem) -> R12

R11A. A w jakim zawodzie?

R12. Czy w latach 1938-1988 ktokolwiek z bliskich krewnych P.^zony - chodzi o dziadków,
rodziców i rodzeństwo - prowadził co najmniej przez rok własną firmę, zakład lub
przedsiębiorstwo poza rolnictwem?

(0-nie)
(1-tak)

(8)

R12A. A czy miał gospodarstwo rolne bądź majątek ziemski?

(0-nie)
(1-tak)

(8)

38



R13. Ile wynosi łączny dochód miesięczny wszystkich osób w P. gospodarstwie domowym,
biorąc pod uwagę średnią z ostatnich 4 miesięcy? Proszę uwzględnić wszystkie źródła
dochodu, z których korzystają te osoby - interesują nas zarobki uzyskiwane dzięki
pracy, a także renty , zasiłki,stypendia oraz dochody z handlu, dzierżawy łub najmu
i wszystkie inne.[Pominąć ewentualne dochody z gospodarstwa rolnego.J

tysięcy złotych - > R15 (888888)

RI4. Ile wynoszą P. całkowite dochody miesięczne, biorąc pod uwagę średnią z ostatnich
4 miesięcy? Proszę uwzględnić wszystkie źródła P. dochodów - interesują nas nie tylko
zarobki uzyskiwane dzięki pracy, ale także renty, zasiłki, dochody z handlu,dzierżąwy
lub najmu i wszystkie inne. [Pominąć ewentualne dochody z gospodarstwa rolnego.]

tysięcy złotych (88888)

RI5. Jaką kwotę w P. gospodarstwie domowym wydaje się na żywność w ciągu miesiąca?
Proszę podać przybliżoną kwotę miesięczną biorąc pod uwagę ostatnie 4 miesiące.

tysięcy złotych (88888)

R16. Wyobraźmy sobie, że dochody w P. gospodarstwie domowym wzrosły nagle o połowę.
[Do kwoty z R13 lub R14 dodać jej połowę i tę sumę wymienić]. Ile z tej całej kwoty
przeznaczył(a)by P. na żywność. ' "

tysięcy złotych (88888)

R17. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w P. gospodarstwie domowym takie kłopoty,
że nie starczało na:

(1-tak) (0-nie) (8)(A) żywność?

(B) świadczenia - mieszkanie, prąd i inne? (1-tak) (0-nie) (8)

(1-tak) (0-nie) (8)(C) kulturę - prasę, książki, kino?

(1-tak) (0-nie) (8)(D) wypoczynek - włączając w to urlop?

D.C.B.A.
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R18. Które z następujących określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania
pieniędzmi w P. gospodarstwie domowym:

(1) pieniędzy nie starcza nawet na samą żywność
(2) pieniędzy starcza skromnie na żywność, ale nie ma mowy o innych

zakupach
(3) żyją Państwo [lub: żyje P.] bardzo oszczędnie, żeby odłożyć na

poważniejsze zakupy
(4) żyją Państwo [lub żyje P.] oszczędnie i starcza w zasadzie na wszystko
(5) starcza Państwu [lub:P.] na wszystko bez specjalnego oszczędzania?
(8 - inna odpowiedź, trudno powiedzieć)

R19. Proszę powiedzieć, ile pieniędzy miesięcznie potrzeba obecnie na pokrycie
wszystkich absolutnie niezbędnych wydatków w P. gospodarstwie domowym?

(88888)tysięcy złotych

R20. Czy w ostatnich pięciu latach P. sytuacja materialna:

(1) znacznie się poprawiła,
(2) trochę się poprawiła,
(3) ani się nie poprawiła, ani się nie pogorszyła,
(4) trochę się pogorszyła,
(5) znacznie się pogorszyła?

(8 - trudno powiedzieć)

R21. Jak P.ocenia obecną sytuację materialną P. gospodarstwa domowego? Czy jako:

(1) bardzo dobrą
(2) raczej dobrą
(3) taką sobie
(4) raczej złą,czy
(5) bardzo złą?

(8 - trudno powiedzieć)
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R22. Czy w P. gospodarstwie domowym jest:

(A) telewizor kolorowy
(B) pralka automatyczna
(C) odtwarzacz video
(D) kamerę video
(E) komputer
(F) telefon
(G) lodówka

(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)

(0-nie)
(0-nie)
(O-nie)
(0-nie)
(0-nie)
(0-nie)
(0-nie)

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

A. B. C. D. E. F. G.

R23. Ile P. zdaniem wszystkie sprzęty domowe tego rodzaju znajdujące się w P.
gospodarstwie domowym są w sumie warte? Chodzi nam o orientacyjną sumę.

milionów złotych (888)

R24. Proszę sobie wyobrazić, że musi P. zapłacić za coś na czym P. bardzo zależy
kwotę 2 milionów złotych. Czy miał(a)by P. możliwość wyłożenia takiej kwoty
przed upływem tygodnia?

(1-tak) -> R25 (0-nie) -> R27 (8)-> R27

R25. A kwoty 16 milionów złotych?

(1-tak) ->R26A (0-nie) -> R26 (8)-> R26

R26. A kwoty 4 milionów złotych?

(0-nie) - > R29 (8)- > R29(1-tak) -> R29

R26A.A kwoty 64 milionów złotych?

(0-nie) - > R29 (8)-> R29(1-tak) -> R29

41



R27. A kwoty 1 miliona złotych?

(1-tak) -> R29 (0-nie) -> R28 (8)-> R28

R28. A kwoty pół miliona złotych?

(1-tak) (0-nie) (8)

R29. Chciał(a)bym teraz porozmawiać o P. sytuacji mieszkaniowej. Od którego roku
mieszka P. w tym domu/mieszkaniu? [ankieter wybiera stosowne określenie, wpisuje
rok i zakreśla poniżej właściwa odpowiedź.]

Od roku R mieszka w: (98)

(1-domu drewnianym w wiejskiej zagrodzie) -> R30
(2-domu murowanym w wiejskiej zagrodzie) -> R30
(3-domu jednorodzinnym, willi) -> R30
(4-segmencie, "bliźniaku") -> R30
(5-bloku, kamienicy, domu wielorodzinnym) -> R32
(6-innym obiekcie, jakim ) > R33

(8)

R30. Kto jest właścicielem tego domu?

(1-całość lub część należy do R. lub którejś z osób należących do jego
gospodarstwa domowego) -> R31

(2-inna sytuacja) -> R33

(8)

R31. Ile ten dom (ta część domu) jest obecnie - mniej więcej - wart(a)?

milionów złotych [bez wartości = 0000] (8888)
-> R33
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R32. Czy lokal, w którym P. obecnie mieszka to lokal;

(1) kwaterunkowy niewykupiony.
(2) kwaterunkowy wykupiony

(3) spółdzielczy lokatorski

(4) spółdzielczy własnościowy niespłacony

(5) spółdzielczy własnościowy spłacony przez P. lub P. rodzinę

(6) stanowiący hipoteczną własność P. lub P. rodziny

(7) czy jeszcze inny?

(8)

R33. Ile jest w tym domu/mieszkaniu izb - łącznie z kuchnią?

Liczba izb (8)

R34. A ile wynosi całkowita powierzchnia tego mieszkania/domu?

Metrów kwadratowych (888)

R35. Ile osób mieszka w tym domu/mieszkaniu łącznie z P.?

(88)Liczba osób

R36. A czy w tym mieszkaniu(domu) jest łazienka, tzn. pomieszczenie z wanną lub
prysznicem?

(8)(O-nie)(1-tak)
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R37. Czy w okresie ostatnich pięciu lat P. warunki mieszkaniowe;

(1) znacznie się poprawiły,
(2) trochę się poprawiły,
(3) pozostały bez zmian,
(4) trochę się pogorszyły,
(5) znacznie się pogorszyły?

(8 - nie mam zdania, trudno powiedzieć)

R38. Czy w ostatnich pięciu latach nabył(a) P. jakieś meble do swojego
mieszkania/domu?

(0-nie) -> R40(1-tak) - > R39 (8)

R39. Ile w przybliżeniu te meble są warte w bieżących cenach.

milionów złotych (888)

R40. Ile książek znajduje się w P. mieszkaniu?
[w przypadku gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, dodać: bez
podręczników szkolnych].

(8888)Liczba książek

R41. Czy P. lub ktoś w P. gospodarstwie domowym posiada samochód?

(8)(0-nie) - > R43 (1-tak) -> R42

R42. Jaka jest wartość tego samochodu? W przybliżeniu.

(888)Milionów
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R43, Gdzie najczęściej jada P. główny posiłek dnia (obiad, ciepła kolację)?

(1) w domu
(2) w pracy
(3) w barze
(4) w restauracji
(5) u rodziny^znajornych(6) nie jada P. takiego posiłku

)

(8)
R44. Istnieje wiele określeń różnych rodzajów kuchni domowej (sposobów odżywiania

się). Które z nich określają posiłki przygotowywane w P. domu? Czy posiłki w
P. domu sa zazwyczaj;

A. (1) raczej proste, czy (2) raczej wyszukane?

(3-w ogóle nie jadam w domu)-> R45 (8)

B. (1) raczej dietetyczne, czy (2) raczej obfite? (8)

C. (1) raczej drogie, czy (2) raczej oszczędne? (8)

D. (1) raczej "szybkie", czy (2) raczej pracochłonne? (8)

R45. Teraz chciał(a)bym P. zadać kilka pytań na temat języków obcych i wyjazdów
zagranicznych. Czy zna P. - w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się -
którymś z języków obcych?

(1-tak) -> R46 (0-nie) - > R47 (8)

R46. Jaki to język lub jakie to języki?
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R47. Czy w ostatnich pięciu latach był(a) P. za granicą - służbowo, na
zaproszenie prywatne lub z wycieczką turystyczną?

(1-tak) - > R48 (0-nie) -> R50 (8)

R48. Ile razy był(a) P. za granicą w ciągu ostatnich pięciu lat?

Liczba (88)

R49. Jak długo trwał(y) ten (te) wyjazd(y) łącznie w tygodniach?

Liczba (888)

R50. Czy ma P. jakąś rodzinę na Zachodzie, z którą utrzymuje P.kontakt?

(1-tak) (O-nie) (8)
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A

W. ZAKOŃCZENIE

W01. [Płeć respondenta:] (1-mężczyzna) (0-kobieta)

W02. W którym roku P. się urodził(a)? Rok

W03. Jakie ma P. wykształcenie? [Wręczyć kartę WYKSZTAŁCENIE]

(1- niepełne podstawowe) (2- podstawowe)
(4- niepełne średnie)
(7- pomaturalne)

(3- zasadnicze zawodowe)
(6- średnie ogólne)
(9- wyższe)

(5- średnie zawodowe)
(8- niepełne wyższe)

W04. Czy poczynając od 1 stycznia 1988 uczęszczał(a) P. na jakiś kurs lub szkolenie?
[Chodzi o wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia trwające powyżej 10 godzin zakończone
dyplomem ukończenia lub nie.]

(0-nie) -> W08 (8)(1-tak)

W05. Proszę podać pełną nazwę kursu/szkolenia.

W06. Ile czasu trwał pełny cykl nauki na tym kursie?

(888)Liczby godzin

W07. Czy ukończył(a) P. ten kurs lub to szkolenie?

(0-nie)(1-tak)

47



W08. Czy w okresie od początku stycznia 1988 roku należał(a) lub teraz należy P. do
związków zawodowych?

(0-nie) -> WIO(1-tak) (8)

wszystkich związkach zawodowych do których 40 <»UiV/
należał(a) P, od początku stycznia 1988. Jakie to były związki i w jakich latach P. do
nich należał(a)?

W09. Proszę, aby powiedział(a) P. o

Nazwa organizacji (Należał) od roku do roku

WIO. Czy kiedykolwiek brał(a) P. udział w strajku?

(1-tak) -> Wll (O)-nie) - > W14 (8)

Wll. Ile razy?

Liczba (88)

Jeżeli raz -> W13 Jeżeli 2 razy lub więcej - > W12

W12. Kiedy po raz pierwszy? W którym roku?

Rok (88)

W13. Kiedy (po raz ostatni)? W którym roku?

Rok (88)
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W14. Czy kiedykolwiek brał(a) p. udział w innych formach protestu, takich jak
manifestacje uliczne, wiece, czy marsze?

(1-tak) -> W15 (0-nie) -> W16 (8)

W15. Kiedy po raz ostatni? W którym roku?

Rok (88)

W16. Czy w okresie od początku stycznia 1988 roku, był lub jest P. obecnie
członkiem jakichś organizacji politycznych - partii, stowarzyszeń, klubów?
(1-tak) -> W17 (O-nie) -> W18 . (8)

jakich latach|należał(a)W17. Jeżeli tak, proszę podać jak nazywały sie te organizacje i w
P. do nich?

Nazwa organizacji (Należał) od roku do roku

WIS. Czy brał(a) P. udział w wyborach do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku?

(0-nie) -> W20

(1-tak) -> W19

(8- nie pamiętam, inna wypowiedź) -> W20

W19. Czy wtedy głosował(a) P. na Solidarność?

(0-nie) (8)(1-tak)
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W20. A czy brał(a) P. udział w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej
jesienia 1990 roku?

(0) nie -> W22

(1) tak -> W21

(8- nie pamiętam, inna wypowiedź) - > W22

W21. Na kogo P. głosował(a)? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź).

(1 - na Wałęsę)

(2 - na Mazowieckiego)

(3 - na Tymińskiego)

(4 - czy na innego kandydata)

(8- nie pamiętam, inna wypowiedź)

W22. A czy brał(a) P. udział w wyborach do Sejmu i Senatu w październiku 1991
roku?

(0-nie) -> W24

(1-tak) -> W23

(8- nie pamiętam, inna wypowiedź) -> W24

W23. Z jakiego ugrupowania politycznego kandydowała do Sejmu osoba, na którą P.
wówczas głosował(a)?
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W24. Gdyby w najbliższym czasie były nowe wybory do Sejmu i Senatu, czy
brał(a)by P. w nich udział?

(0-nie) -> W26
(1-tak) - > W25
(8- nie wiem, inna wypowiedź) -> W26

W25. Na osobę z jakiego ugrupowania politycznego by P. głosował(a)?

W26. W jakim stopniu interesuje sie P. polityką? Czy;

(1) w bardzo dużym stopniu,
(2) w dużym stopniu,
(3) średnio,
(4) w małym stopniu, czy
(5) w ogóle nie interesuje się P. polityką?
(8 - inna wypowiedź, trudno powiedzieć)
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Poniżej podano dwanaście par przeciwstawnych cech. Pod każdą z tych par umieszczono podziałkę
składająca się z 11 punktów pokazujących, czy zbliżamy się do cechy podanej po lewej stronie czy
do cechy podanej po prawej stronie. Biorąc pod uwagę swoje odczucia, na każdej podziałce proszę
wskazać punkt, w którym:

- Polska była 5 lat TEMU, tj. w 1988 roku (zaznaczać literą T)

- Polska jest OBECNIE (zaznaczać literą O)

- Polska będzie ZA 5 lat (zaznaczać literą Z)

Ubóstwo ludności Dobrobyt ludności
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Możliwość bezrobocia Pewność pracy
3 1 0 1 2 35 4 2 4 5

Sprawne rządzenie Nieudolne rządzenie
5 4 3 2 1 20 1 3 54

Zgoda narodowa Konflikty społeczne
5 4 3 2 1 0 1 2 3 54

Nacjonalizacja gospodarki Prywatyzacja gospodarki
5 4 3 2 1 0 2 31 4 5

Korupcja władzy Uczciwość władzy
4 3 15 2 1 2 30 4 5

Wolność polityczna Represje polityczne
5 4 3 2 1 0 2 31 4 5

Porządek społeczny Anarchia społeczna
4 3 25 1 0 21 3 4 5

Rynek ekonomiczny Centralne zarządzanie
4 35 2 1 0 1 2 3 4 5

Wolne wybory Narzucona władza
5 4 3 2 2 31 0 1 4 5

Wyzysk ludzi pracy Należne traktowanie ludzi pracy
4 35 2 2 5i 0 1 3 4

Praworządność Bezprawie
5 4 3 2 0 1 3 51 2 4

A teraz proszę podkreślić sześć cech, które uważa P. za najważniejsze dla pomyślnego rozwoju
Polski.
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PYTANIA DO ANKIETERA

ANK-01. Kiedy odbyła się rozmowa?

(Data; )

(Godzina rozpoczęcia: / zakończenia;

ANK-02. Czy rozmowa odbyła się :

(1) bez udziału osób trzecich,
(2) z udziałem osoby lub osób trzecich, ale bez ingerencji w odpowiedzi R.,
(3) z udziałem osoby lub osób trzecich i z ingerencja w odpowiedzi R ?

ANK-03. Proszę wziąć pod uwagę szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe R. , włączając
w to urządzenie mieszkania i jego wyposażenie. Jak ocenił(a)by P. standard
gospodarstwa domowego R. - czy jako;

(1) bardzo wysoki,
(2) raczej wysoki,
(3) przeciętny,
(4) dość niski, czy
(5) bardzo niski ?

ANK-04. Uwagi A. o atmosferze wywiadu i ewentualne komentarze R. :

Oświadczam, że wywiad został przeprowadzony ze wskazaną osobą

Czytelny podpis Ankietera:
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OCENA INSTRUKTORA

INS-01. Po dokładnym sprawdzeniu wywiadu stwierdzam (niepotrzebne skreślić) :

brak jakichkolwiek nieprawidłowości

następujące nieprawidłowości (wymienić)

Wobec powyższego proponuję stawkę tysięcy zł

(podpis Instruktora)
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